
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤
٤٦

به �< شاگرد خياط 
نيازمندیم محدوده بلوار پيروزى

٠٩١٥٩٠٧٩٢٧٢
٩٥٣٠٤٢٥١/ ف

3ارگر ماهر و نيمه ماهر 
خانم نيازمند�م

خياط نيم رخ
٠٩٣٥٢٢٣٠٧٠٦-٣٢٢١٨٣٣٠

٩٥٣٠٠٩٣٦/ ف

به تعداد� چرخMارو بيرون بر 
تميز دوز مانتو نيازمندیم محدوده

٠٩١٥٦٤٨١٤٧٠  گاز شرقی 
 ٠٩٣٥٥٩١٨١٣٠

٩٥٣٠٤٦٠٨/ ط

3ار3رد روز� ١٢٠ هزار 
راننده با گوشی اندروید و

 تاکسيمتر نيازمندیم تاکسی شبروز 
٠٩١٥٠٢٨٩٢٠١

٩٥٣٠٣٦٧٤/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل 
و �< راننده شيفت شب 

نيازمندیم
٠٩١٥١١٩٣٢٩٥

٩٥٣٠٣٧١٧/ ر

به تعداد� راننده 
باخودرو مجهز به تاکسيمتر و خط کشی 
تومان   ١٠٠ روزى  کارکرد  تضمين  با 

نيازمندیم    ٠٩١٥٩١٥١٧٩٧
٩٥٣٠٤٦١٨/ ف

 راننده با اتومبيل 
تا3سيمتردار

 نيمه و تمام وقت نيازمندیم 
ورودى ٢٢۴٣ تومان 

ميدان حر، سرافرازان ١٣
شهيد راضی ١

تماس فقط صبحها: 
٩٥٢٩٩١٠٩/ م٠٩١٥٨١٨٩٢٧٦

مجوز آژانس بانوان 
محدوده حرم
 واگذار می شود 

 

٩٥٣٠٤٧٨٤/ ف٠٩١٥٣٢١١٥٤٦

به چند راننده جهت 3ار 
در آژانس نيازمند�م  

٠٩٣٥٦٦٤٣٢٥٢
٩٥٣٠٣٧٠١/ ف

 �دعوت به همMار
شر3ت اعتمادسير

یکی اولين شرکت خصوصی حمل 
ونقل درون شهرى تحت شبکه 

هوشمند سراسرى به نمایندگی از 
سازمان محترم تاکسيرانی مشهد 

از کليه رانندگان داراى خودروهاى 
سمند و پژو و تيباى سفيد مدل ٩٠ 
به باالى گازسوز دعوت به همکارى 

مينماید لطفا جهت کسب 
اطالعات بيشتر به آدرس:

 رضاشهر بين پيروزى ۴و۶ 
پالک ١۵٨ مراجعه فرمایيد .

ساعت مراجعه ٩صبح الی ١۴ 

٩٥٢٩٨٨٨٥/ پ٣٨٧٦١٨٣٦

آژانس با زنگ باال در هاشميه 
به راننده با خودروى شطرنجی 

نيازمند است 
٠٩١٥١٠٨٥٨٨٦

٩٥٢٨٩٢١٩/ ف

به تعداد� راننده
 با اتومبيل شطرنجی و تاکسيمتردار 

و کارکرد روزى ١٠٠ به باال سریعا 
نيازمندیم ٠٩٣٦٣٢٢٢٣٠٢

٩٥٣٠٤٤٦٠/ ف

٩٥٣٠٣٨٥٠/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل 
متر  تاکسی  به  مجهز  شطرنجی 

سریعا نيازمندیم. ( گاراژدارها) 
٠٩١٥٦٢٥١٠٩٧

 به �< راننده باتجربه 
 جهت کار با مينی لودر (توماس)

نيازمندیم 
٩٥٣٠١٢٥٩/ م ٠٩١٥٧٠٦٦٦٧١

 �آژانس سراسر
 ١٨٨٠

(سرویس دهی کل شهر بصورت 
از  نقطه  هر  در  روزى؛  شبانه 
همانجا  شد  پياده  مسافر  شهر 

سرویس دریافت نمایيد) 
خودرو ٩٠ به باال 

سيدرضی ۵٧ داخل پارکينگ 
فاز تجارى پالک ۵٢ 

شرکت پارسيان 
٠٩٠١٨٠٤٧٧٠٠

ساعت مراجعه ٨ الی ٣٠:١۴
٩٥٢٩٥٥٤١/ ب

همMار محترم راننده 
(منظم و اهل کار) با پراید مدل 

باال جهت آژانس کوى امير 
٠٩١٥٩٢١٩٠٠٦

٩٥٣٠٤٦٠٥/ ف

٩٥٢٦٧٣٥٨/ ف

آژانس قدس (فلسطين)

٣٧٠٣٥
(VIP طرح) باالترین کارکرد

تعداد� راننده متعهد
براى شيفت صبح وشب نيازمندیم 

آژانس رایان کوهسنگی
٠٩١٥٣٢٠٩٢٥٢

٩٥٣٠٣٩٩٧/ ق

به تعداد� پيMان وانت، نيسان 
و مزدا نيازمندیم. خين عرب-زیبا بار  

(اعتبار آگهی تا یک هفته) 
٠٩٣٧٢٧٣٧٠٧٨

٩٥٣٠٤٥٤٠/ ف

٩٥٣٠١٨٩٢/ ف

به �< راننده با وانت
جهت پخش مواد غذایی
 آشنا به تمام نقاط شهر 
بازار مواد غذایی سپاد 

قسمت خشکبار
خيابان چهارم پالک ٣ 

ساالد بيکران
٠٩١٥٠٤٧١٦٣٧

راننده پا�ه ٢
با مدارک کامل جهت کاميون 

ترجيحا محدوده قاسم آباد
٩٥٣٠٤١٣٢/ ل٣٦٦٢٨٨٢٤

راننده با اتومبيل 
و  وقت  تمام  تلفنی  تاکسی  جهت 
سجاد،  بلوار  نيازمندیم  وقت  نيمه 

٠٩٣٦٠٣٩١٤٦٠بهارستان ٩ 
٩٥٣٠٣٧١٣/ ف

به تعداد� راننده 
با اتومبيل مدل باال نيازمندیم 
تاکسی افشين (تعرفه جدید) 

٠٩١٥٧٠١١٣٥٥
٩٥٣٠٣٩٢٨/ ف

به تعداد� راننده 
با خودرو مدل باال تاکسيمتردار 

در محدوده صياد نيازمندیم 
٠٩٣٣٠٠٢٩٢٩٢

٩٥٣٠١٤٩٩/ ف

به تعداد� راننده 
مدل  اتومبيل  با  مجرب  و  متعهد 
باال شطرنجی تمام وقت نيازمندیم 

٣٥٠٩٦٣٢١محدوده اقبال 
٩٥٣٠٤٧٠٠/ ف

به تعداد� راننده 
جهت کار در تاکسی تلفنی نيازمندیم. 

با پورسانت ١٠ درصد توس ۴١ 
٠٩٣٦٠٣٨٩٢٠٩

٩٥٣٠٣٨٠٦/ ف

استخدام راننده 
با اتومبيل دارا� تا3سيمتر 

 

٠٩١٥١٢٢٢٢٣٧
٩٥٣٠٣٨٩٣/ ق

آژانس ماهان 
نيمه  وقت،  تمام  ماشين  با  راننده 
عصر  و  صبح  شيفت  جهت  وقت 
 نيازمندیم. انتهاى مطهرى شمالی ۶٢

٩٥٢٩٠٦٠٦/ ف

مر3زفروش تا3سيمتر
تک کانال آژانسی- چهار کانال

سه سال گارانتی تعویض
٠٩٣٠٩٧٢٣٥٣٦فرهاد ٢٧-

٩٥٢٨٧٢٥٨/ م

٩٥٣٠٢٧٩٦/ ف

آژانس پاستور 
کارکرد ١٠٠هزار پورسانت 

١۵% با تاکسيمتر 
٣٨٤١٢٤٣٣

 ��< شر3ت توليد
معتبر لبنيات

جهت واگذارى برخی از مناطق 
توزیع به تعدادى پيمانکار با 

نيسان یخچالدار نيازمند می باشد. 
ميدان بار سپاد فاز غذایی خيابان 

سوم غرفه ٢٩
٠٩١٥٠٨٠٨٨٩٨

٣٧٦٧٧١٠٨
٩٥٣٠٣٩٥٦/ ف٠٩١٥٥١٢٧٢٨١

راننده سرو�س مدارس
ترجيحا  خودرو  با  راننده  تعدادى  به   
مدارس  سرویس  انجام  جهت  خانم 

 ٠٩١٥٨٩١٤٨٧٢نيازمندیم
٩٥٢٩٩٥٥٠/ ف

راننده پا�ه �<
 با مدارک کار با بنز بارى در جاده 

با معرف و ضمانت نيازمندیم 
٠٩١٥٢٤١٧٩١٠

٩٥٣٠٤٧٦٧/ ف

به آقا� جوان جهت 3اردر
رانندگی  و  سرایدارى  و  انبار 
نيازمندیم ابتداى جاده قوچان روبروى 
صدف ادارى  مبلمان   ، سایه   مجتمع 

٩٥٣٠٤٨٩٤/ ل

به چندنفر جهت تا�پيست 
�ا صفحه آرا درword یا 

indesign و تصویر ساز کتاب 
کودک نيازمندیم ٣٨٤١٦١٠٣

٩٥٢٩٩٨٣١/ ف

هانا فيلم
 طراح و عکاس خانم مدیر فروش  با 

سابقه کارى مفيد در زمينه آتليه
٩٥٣٠٠٢٨٦/ پ٣٨٨٤٧٥٧٦

آتليه استود�و 
سالطين 

به افراد ذیل نيازمند است : 
١- فتوشاپ کار خانم با سابقه ٣ نفر 

٢- عکاس ماهر   ٣ نفر 
 ٣- تدوینگر فيلم  ۵ نفر 

۴- کارورز 
براى تمامی رشته ها  ٢٠ نفر 

٩٥٣٠٢٦٥٣/ ف٠٩١٥٤٣٥٨٥٥٣

33DMAXارماهر
نيازمندیم.ساعت تماس ٨-١۴
٠٩٣٥٨٣٥١١٠٠

٩٥٣٠٣٧٥٢/ پ

به تعداد� طراح 
مسلط به فتوشاپ جهت همکارى 

در دفتر چاپخانه نيازمندیم
٠٩٣٠٦١٩٥٤٥٠-٣٦٠٢١٣٤٣

٩٥٣٠٣٦٦٢/ پ

فورا به تعداد� طراح 
 با حقوق عالی و بيمه 

جهت کار در چاپخانه نيازمندیم
٩٥٢٨٦٤٣٠/ م ٣٦٠٤٧٩٤٦

شر3ت پرتوشيد
نيروى متخصص و باتجربه

١-طراح و گرافيست
٢-مسلط به مایا

٣-افترافکت
۴-طراح وب

٩٥٣٠٢٧٤٤/ د٥-٣٨٣٣٠٧٢٤

�< شر3ت معتبر 
خانم آشنا به برنامه نویسی 

ميکروکنترلرها و طراحی مدار 
جهت مستندسازى پروژه 

استخدام می نماید 
ارسال رزومه به

com rayan@yahoo.com 
 

٩٥٣٠٤٥٣١/ ف

٩٥٣٠٤٥٨٨/ پ

به �< طراح خانم 
3DMAX جهت طراحی 

نماى کامپوزیت نيازمندیم
٠٩٣٣٨٩٨٣٨٠٦

�< نفر طراح خالق
جهت طراحی پوسترهاى تبليغاتی 

و انجام امور دفترى نيازمندیم.
٠٩٣٥٤٣٨٩١٦٨

٩٥٣٠٢٢١٥/ م

به همMار خانم
فيلمبردار جهت معرفی به 

اتحادیه نيازمندیم قاسم آباد 
٩٥٣٠٤٤٨٧/ ف٠٩٣٣١٠١١٠٠٨

آتليه سيب 
جهت تکميل کادر پرسنلی از 

نيروهاى خانم با سابقه کار 
دعوت به همکارى می نماید
١- عکاس ٢- ادیتور فيلم 

٣- فتوشاپ کار 
وکيل آباد ٧۵ سمت راست 

پالک ٣۴ مراجعه حضورى 
 

٩٥٣٠١٩٤١/ ف

به �< نفر منش� خانم 
مسلط به فتوشاپ جهت کار در 

شرکت تبليغاتی نيازمندیم 
٠٩٣٦٧٢٠١٧٠١

٩٥٣٠٠٤٧٠/ ف

�3انون تبليغات رضو
به چند نفر خانم گرافيست با تجربه 

نيازمند است.نبش آبکوه١٩
٠٩١٥٥٠٠٩٥٦٦

٩٥٣٠٤٩١٥/ پ

فروشگاه 3ت و شلوار 
عرفانيان 

در نظر دارد جهت تکميل کادر 
پرسنل خود تعدادى فروشنده 

مسلط و با تجربه متأهل 
با حقوق ثابت و پورسانت 

عالی استخدام نماید.
 مراجعه حضورى: 

مجتمع تجارى وصال،
 طبقه همکف واحد ٢٢٧ 

٠٩١٥٥١٥٣٧٦٠
٩٥٢٩٨١٩٧/ ف

پوشاt اميد
به تعدادى فروشنده

 آقا و خانم 
(بصورت تمام وقت 

و نيمه وقت)
با حقوق و مزایاى عالی 

نيازمندیم
 آدرس : ١٧شهریور

 عنصرى شرقی
 خيابان نسترن بين ١ و ٣

 

٩٥٣٠٣٣٦٤/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
نيمه وقت نيازمندیم 

بين ایثار ۵ و ٧ مانتو توتن
٣٢٧٦٥٣٦٢

٩٥٣٠٤٧٦٤/ ف

به دو فروشنده 
خانم 

جهت همکارى 
درفروشگاه 

پوشاک 
نيازمندیم 

 ٠٩٣٥٥٩٧٥٠٩٧
محدوده طبرسی 

ساعت تماس  
٩الی٢٢ اعتباراگهی 

یک هفته

 

٩٥٣٠٤٨٦٣/ ق

�فروشگاه ها� زنجيره ا

خانه و 3اشانه
به چند نفر فروشنده و 

صندوقدار خانم پاره وقت و 
تمام وقت نيازمندیم

تلفن : ٣٦١٤٤٤٩٠
کيان سنتر ٢

٩٥٣٠٣٨٢٩/ ق

به چند فروشنده ماهر
جهت فروش عطر و ادکلن 

با حقوق ١,۴٠٠ م تومان نيازمندیم
٠٩١٥٥١٥٣٩٨٨

٩٥٣٠٤٠٠٦/ ف

به فروشنده آقا و خانم
جهت کار در مجتمع اکسين 

قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥١٠٧٥٩٤٠

٩٥٣٠٣٨٩٦/ ق

 �به تعداد� نيرو
فروش خانم 

با حقوق پورسانت و بيمه جهت 
فعاليت در بازرگانی توزیع کاشی 

و سراميک نيازمندیم
 محدوده فرامرزعباسی 

٠٩١٥١٨٧٦٥٦٧
٩٥٣٠١٣٨٩/ ف

استخدام
كارمند فروش (خانم) ۶٠٠ثابت + 
پورسانت ساعت كارى ٨.٣٠تا ١۵

٠٩١٥٤٠١٣٩٦٢
٩٥٣٠٢١٢٠/ ق

به �< فروشنده آقا 
جهت پوشاک در قاسم آباد 

نيازمندیم 
٣٥٢١٢٤٨٨

٩٥٢٩٩٥١٠/ ف

فروشنده خانم
با تجربه فروشندگی و 

روابط عمومی باال، جهت کار 
در مانتو فروشی در بلوار 

سجاد- ساعات كار
٩:٣٠-١۴ و١٧-٢٢:٣٠

٣٧٦٥٥٩٧٨
٩٥٣٠٤٣٣٥/ ق

به تعداد� فروشنده 
باتجربه جهت کار در قنادى 

نيازمندیم
٩٥٣٠٤٥٨٦/ ف٣٦١٠٩١٣٤

٩٥٢٩٤٩٣٦/ ف

تفرجگاه آراز
 در مجتمع آرمان

به تعدادى صندوقدار فروشنده 
و اپراتور شهربازى نيازمند است 
پنجراه خيابان نواب صفوى مجتمع 

 CB۵آرمان طبقه ١- واحد ٩
ساعت مراجعه ١٠ الی ١۵

٣٣٣٩١٤١٨-٠٥١

فروشنده وصندوقدار خانم
درفروشگاه پوشاک بچگانه به صورت
 نيمه وقت یا تمام وقت نيازمندیم. 
١٧ شهریور ٠٩٣٦٠٦٠٠٣٥٢

٩٥٢٩٦٧٢٠/ ف

تعداد� فروشنده
حرفه اى با سابقه کار در فروشگاه 

فرش ماشين نيازمندیم سناباد 
 ۴۶ فرش شونهر

٩٥٣٠١٤٢٢/ ف

چندهمMار آقا جوان جهت 
 فروشندگی پوشاک-١٧شهریور
مجتمع آسيا (طبقه ١-) پالک ١٣
 مراجعه حضورى ٠٩٣٦٩١٥٤٩١٧

٩٥٣٠٢٨٩٣/ ق

فروشگاه معتبر مبلمان
به فروشنده حرفه اى در 

زمينه مبلمان با سابقه فروش 
نيازمند است .
تلفن تماس :

٠٩٣٣٣٤١١٦١٦ 
آدرس : طرقبه (ویالشهر) 

نبش امام رضا ٩/١
 

٩٥٣٠٠٢٣٢/ ق

به چند نفر فروشنده خانم 
باتجربه و روابط عمومی باال 

نيازمندیم
٣٢٧٣١٨٨٣

٩٥٣٠٤٧٥٤/ ف

آجيل و خشMبار
 چهار مغز

به چند نفر پرسنل آقا
 در محدوده بلوار معلم
 جهت کار در فروشگاه

آجيل و خشکبار نيازمندیم 
مراجعه حضورى

 بلوار معلم معلم ۶۵
 

٩٥٣٠٤٢٦٨/ ف

به فروشنده 
خانم

باتجربه پوشاک 
درمحدوده فردوسی 

طالب نيازمندیم
٠٩٣٩٩٩١٥٨١٣

٩٥٣٠٣٧٥٤/ د

به ٢نفر آقا و خانم فروشنده 
جهت نان فانتزى در بلوار 

دانشجو نيازمندیم 
٠٩١٥٦١١٥٨٣٥

٩٥٣٠٤٧٥٠/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
جهت فروشندگی پوشاک ترجيحا 
باتجربه و در محدوده طالب نيازمندیم

٠٩١٥١٢١٢٣٤٧
٩٥٣٠١٥٢٣/ ف

به چند فروشنده 
آقا و خانم 

نيازمندیم 
جاده شاندیز ویرانی ١١
٠٩١٥٣٠٢٧٤٣٠

٩٥٣٠٣٧٠٣/ ف

فروشنده خانم جهت 3ار 
روسرى در ویالژتوریست 

نيازمندیم.شال و روسرى پارسه 
 ٠٩١٥٥٢٠٠٥١٢

٩٥٣٠٣٨٧٧/ ق

به �< فروشنده آقا جوان
جهت فروش کفش در بلوار سجاد 

تمام وقت با حقوق ٨٠٠ تومان 
نيازمندیم ٠٩١٠٩٧٥٩١٧١

٩٥٣٠٤٠٧٢/ ف

�< فروشنده خانم باتجربه 
در شيفت بعدازظهر

در محدوده ١٧ شهریور نيازمندیم 
(پوشاک) ٠٩١٠٥٦٤٧٤٩٧

٩٥٣٠٣٧٢٣/ ر

به تعداد� فروشنده 
خانم و آقانيازمند�م 
جهت پوشاک اطلس پوش

٩٥٣٠٤٢٤٨/ ف٠٩١٥٠٠٣٤٠٨٤

 �واحد توليد
بروج

استخدام می کند 
١- تعدادى فروشنده خانم 

و آقا با فن باال
 ٢- بازاریاب خانم و آقا 

٣- سرپرست فروش خانم
۴- منشی آقا

 ٣٦٠٨٨٥٥٨
 ٠٩٣٧٨٨٧٥٥٥٤
٠٩١٥٣٢٩٩٦٣٧

٩٥٢٩٩٢٢١/ ف

 استخدام فروشنده خانم 
 یک شرکت معتبر بازرگانی به 

تعدادى فروشنده خانم جهت کار 
در واحد فروش تلفنی نيازمند 

است واجدین شرایط می توانند 
از ساعت ٩ الی ١۵ با شماره هاى 

ذیل تماس حاصل نمایند
٩-٣٨٣٣٠٦٦٧ 

٩٥٣٠٤٤٠٨/ م

به �< صندوقدار 
آقا ماهر 

جهت کار در قصابی نيازمندیم. 
نبش اماميه ١

 سوپر گوشت هومان 

٠٩٠١٩٥٢٤٣٣٥
٠٩١٥٥٣٢٥٢٣٤

٩٥٣٠٤٤٢٥/ ق

٩٥٣٠٤٦٧٣/ ق

حقوق
 ١٫٥ ال� ٢م 

به صندوقدار خانم با 
روابط عمومی باال و سابقه 

کار جهت کار در فود کورت 
برج آرميتاژ نيازمندیم. 

ساعت تماس ١١ الی ١۶ 
ساعت مراجعه ١٩ الی ٢٢

چهارراه خيام، دستغيب ٢٨ 
فرهاد ٢٧، اروین 

٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧

به �< منش� خانم 
جهت صندوق دارى فست فود 

نيازمندیم بلوار معلم نبش معلم ٢٢
٠٩٣٧٣١١٢٣٩٦

٩٥٣٠١٢١٨/ ف

 tفروشگاه پوشا �متصد
مردانه

فقط بازنشسته دولتی- حقوق١م 
٠٩١٥٦٥٨٨٢٥٠تومان به باال

٩٥٣٠٤٦٢٦/ ق

 �به تعداد
فروشنده ماهر 

عطر و ادکلن آقا و خانم 
نيازمندیم لطفا سابقه کار،سن 

وضعيت تاهل را به شماره
 زیر پيامک یا تلگرام نمائيد 
٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧

٩٥٣٠٤٠٨٩/ پ

 فروشگاه هارمون�
 به تعدادى فروشنده باتجربه خانم 

در دو شيفت صبح ٩:٣٠ الی ١۶
و شيفت عصر: ١۶ الی ٢٣ نيازمندیم

آدرس: راهنمایی بين ٢ و ۴، 
سجاد، ابتداى بزرگمهر شمالی 

روبه روى داروخانه مدیکال
فروش لباس اسپرت زنانه

٩٥٢٩٧١٤٤/ م ٠٩١٥١٠٧٠٢٩٥

شير�ن� فروش� به تعدادى 
فروشنده آقا جوان جهت شيفت 

عصر در محدوده وکيل آباد 
نيازمندیم ٣٨٦٥٧٣٥٤

٩٥٣٠٠٨٧٧/ ف

به �< فروشنده آشنا با 
تزئين گل در فرودگاه 

نيازمندیم
 

٠٩١٥٥٢٣٢١٣٧
٩٥٣٠٤٢٨٧/ ف

فروشنده آقا باتجربه
در زمينه فروش لباس مردانه

 با حقوق یک ميليون تومان 
به باال نيازمندیم 

« مراجعه فقط حضورى » 
آزادشهر ، بين معلم ۶ و ٨ 

گالرى لباس ایمانا
٠٩٣٩٥١١٠٥٧٣

٩٥٣٠٣١٧٠/ ل

راننـــده

فروشنده و صندوقدار

طراح و گرافيست

سرا�دار و نگهبان

٩٥٣٠٤٨٨٤/ م

به سرویس مينی بوس و اتوبوس 
جهت ایاب و ذهاب پرسنل شرکتی 

در محدوده اطراف جاده قدیم قوچان 
نيازمندیم

٣۶٠٧٣۵٣۵-٠۵١ داخلی ١١٧ و ١١٨
٩٥٣٠٣٩٦٥/ آ


